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MDL-arts  

 
Wat ga je precies doen? 
Als MDL-arts ben je verantwoordelijk voor de professionele indicatiestelling, begeleiding en 
uitvoering van gastro- en/of coloscopieën. Daarnaast ben je in deze functie de vraagbaak voor 
medische vragen m.b.t. intakegesprekken welke door de verpleegkundigen worden verricht. 
In onze kliniek zien we een scala aan verwijsindicaties van huisartsen maar ook van niet-MDL-
afdelingen uit het Amsterdam UMC zoals de interne geneeskunde en chirurgie. In geval van 
bevindingen waarvoor expertise zorg nodig, is bestaat een snel verwijstraject naar het Amsterdam 
UMC.  
 
Voor wie ga je werken? 
Wij verwelkomen je graag op kort termijn in onze kliniek in Amsterdam waar team bestaat uit: MDL-
artsen uit het AMC, endoscopieverpleegkundigen, consulenten en verpleegkundigen. In onze 
focuskliniek in Amsterdam bieden we persoonlijke, hoogkwalitatieve zorg op maat in een 
ontspannen sfeer.  
Door de samenwerking met het Amsterdam UMC, locatie AMC werk je eveneens samen op het 
gebied van innovatie en ontwikkeling. Door deze samenwerking kunnen wij veel cliënten voorzien 
van een optimaal ingerichte zorgverlening en een breed aanbod van behandelingen. Tevens is er in 
onze kliniek een 4-maandelijks kwaliteitsoverleg waarbij we inzicht krijgen in de door ons geboden 
kwaliteit van zorg.  
Naast Amsterdam behoort het werken in onze unieke kliniek in Bilthoven ook tot de mogelijkheden. 

 
Welke talenten en vaardigheden zien we graag? 
Je bent een MDL-arts met ervaring in het verrichten van gastro- en coloscopieën. Een BVO-certificaat 
strekt tot aanbeveling, maar is niet noodzakelijk. 
Daarnaast beschik je over; 

 Een afgeronde specialisatie tot MDL-arts; 
 Een ondernemend karakter waardoor het onderhouden van contacten met de verwijzers en 

collega's in de regio een vanzelfsprekendheid is; 
 Beschikbaarheid op korte termijn 
 Mogelijkheid om op de vrijdagen in Amsterdam te werken en eventueel op andere dagen in 

Bilthoven. 

 

 

 



 
 
 
Wat krijg je van ons? 

Wij kunnen onze ambities alleen realiseren door toptalent aan ons te binden. Daarom besteden we 
veel aandacht aan de bedrijfscultuur en aan ontwikkelmogelijkheden voor onze medewerkers. In 
deze baan vind je dan ook veel afwisseling in werkzaamheden en contacten, in een omgeving waar 
altijd dynamiek is.  
Andere voordelen van werken bij Bergman Clinics? Je kunt gebruik maken van de Bergman Academy 
en onze Voordeelwinkel, een goed Fietsplan én de collectieve ziektekostenverzekering van IZZ, 
Zilveren Kruisen en Menzis.   
Daarnaast krijg je: 
 

• Een vast marktconform maandsalaris; 
• Fulltime is een 45-urige werkweek; 
• Overige arbeidsvoorwaarden:  

• 8% vakantietoeslag 
• Functie gebonden budget  
• 30 vakantiedagen en 10 scholingsdagen 
• Reiskosten woon-werkverkeer 0,19 ct. per kilometer 
• PFZW pensioen 

 

 

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijvingen? Dan nodigen wij je van harte uit om contact op te 
nemen met de contactpersoon voor deze vacature:  
Mandy Griffioen (Recruitment Business Partner) via 0642270493 of m.griffioen@bergmanclinics.nl  
 
 
Screening van CV, diploma's, identiteitsbewijs en VOG (verklaring omtrent gedrag) zal (deels) 
onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 
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